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Záväzná prihláška na vzdelávací program  
Špecializované vzdelávanie pre znalcov v odbore Stavebníctvo 

 

Záujemca o štúdium: 

Meno, priezvisko, titul:  

Dátum  narodenia:  

Trvalý pobyt:  

E-mail:   

Telefónne číslo:   

 
sa týmto záväzne prihlasuje na vzdelávací program „Špecializované vzdelávanie pre znalcov v odbore 
Stavebníctvo“ na Stavebnej fakulte Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len SvF TUKE) a svojim podpisom 
na tejto záväznej prihláške súhlasí s nižšie uvedenými podmienkami účasti na danom vzdelávacom 
programu.    

 
Podmienky účasti na vzdelávacom programe: 
1. Čitateľne vyplnenú a podpísanú záväznú prihlášku zašlite poštou elektronicky na e-mailovú adresu: 

rastislav.rucinsky@tuke.sk alebo poštou na adresu: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, 
Vysokoškolská č. 4, 042 00 Košice.  

2. Po zaslaní prihlášky bude SvF TUKE záujemcov kontaktovať a vyzve ich na úhradu poplatku, ktorý je potrebné 
uhradiť najneskôr 7 kalendárnych dní pred zahájením vzdelávacieho aktivity.   

3. SvF TUKE si vyhradzuje právo na zrušenie vzdelávacej aktivity z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených 
záujemcov. Zrušenie vzdelávacej aktivity bude záujemcom oznámené minimálne 3 kalendárne dni pre 
plánovaným termínom uskutočnenia vzdelávacej aktivity. 

4. Pri zrušení účasti na vzdelávacej aktivite zo strany záujemcu sa účastnícky poplatok nevracia. 
5. Ak žiadate daňový doklad k účastníckemu poplatku, pod Vašim podpisom nám doplňte nasledovné údaje:   

názov organizácie, sídlo organizácie, IČO, DIČ a IČ DPH organizácie, na ktorú požadujete vystaviť daňový 
doklad.  

6. Pri prezentácii na vzdelávacej aktivite sa preukážte dokladom o zaplatení. 
7. Záujemca o štúdium súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ako je uvedené nižšie. 

 
 

V ...................... dňa ................                                                      _______________________ 
                                                                                                              podpis záujemcu o štúdium   

 

Príloha: Overený doklad o absolvovaní vysokej školy  
 
 

Súhlas so spracovaním osobných údajov 
V zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 
27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa 
zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov uvedených 
v záväznej prihláške na vzdelávací program. Tieto údaje môžu byť spracované pre účely zabezpečenia mojej účasti na 
vzdelávacom programe a pre štatistické účely SvF TUKE. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať inak zanikne po uplynutí účelu 
spracúvania osobných údajov. Vašu žiadosť o odvolanie súhlasu pošlite na e-mailovú adresu rastislav.rucinsky@tuke.sk 
alebo na adresu sídla SvF TUKE: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, Vysokoškolská č. 4, 042 00 Košice. 
Zároveň Vám oznamujeme, že Vaše osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa, môžu byť ďalej spracúvané na základe 
oprávneného záujmu SvF TUKE pre zabezpečenie Vašej informovanosti o podujatiach organizovaných SvF TUKE.  
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